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Utskottet behandlar i detta betänkande 8 motioner, varav en väljs ut för debatt 

och beslut i kammaren. 

1. Barnbidrag och sociala frågor 

 

1.1. Gratis mensskydd till Sveriges kvinnor 

 

Motion 2019:SfU18Mo 

 

Gör mensskydd gratis med hjälp av statlig finansiering 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: __8___________) 

Motivering: Enligt utskottets mening är förslaget lovvärt men alltför allmänt 

hållet. Det framkommer inte om stödet ska ges i form av ett kontant stöd eller 

om mensskydd ska delas ut till alla kvinnor. Om det handlar om kontant stöd, 

vilken summa är i så fall rimlig? Om mensskydd ska delas ut kan det innebära 

nackdelar för de som bor på landsbygden eftersom de kan ha lång väg för att 

hämta postpaket. Vidare framkommer inte om kvinnor med oregelbunden 

mens ska få mindre stöd och de med riklig mens ska få mer eller om alla ska 
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få lika mycket. En alternativ lösning som är mer träffsäker och lättare att ad-

ministrera kan enligt utskottets mening vara att begränsa det till skolelever.  

 

Klass 18S, Einar Hansengymnasiet 

 

 

 

1.2. Behovsprövning av barnbidraget 

 

Motion 2019:SfU142Mo 

 

Behovspröva barnbidraget för ökad social jämlikhet 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: ______11_______) 

Motivering: Enligt utskottets mening kan ett förslag om att behovspröva barn-

bidraget leda till att vissa områden pekas ut som fattiga. Vidare saknas enligt 

utskottet resonemang om det är barn- eller familjeperspektivet som ska gälla. 

Det framkommer inte heller vem eller vilka som ska kunna omfattas av försla-

get och vilken inkomstgräns som ska gälla. 

 

Klass SaBet17, Fjällgymnasiet 

 

 

 

1.3. Gör barnbidragen inkomstbaserade 

 

Motion 2019:SfU49Mo 

 

Gör barnbidrag inkomstbaserat 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: __10___________) 

Motivering: Utskottet anser liksom motionärerna att barnbidraget bör omför-

delas från hög- till låginkomsttagare. En omfördelning kan enligt utskottet öka 

livskvaliteten för utsatta grupper och minska klyftorna i samhället samt ge 

barn möjlighet leva mer jämlikt. 

 

Klass sab19, JENSEN gymnasium Örebro 
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1.4. Revidering av barnbidraget – en integrationsreform 

 

Motion 2019:SfU144Mo 

 

Inför krav på motprestation för att få barnbidrag, liknande studiestödet 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: _____10________) 

Motivering: Utskottet anser att kravet på motprestation kan vara negativt för 

familjer med låga inkomster och lågpresterande elever. Långinkomsttagare 

kan komma att drabbas eftersom barn till låginkomsttagare inte har samma 

förutsättningar som barn till höginkomsttagare att få hjälp i hemmet med läx-

orna. Även elever med särskilda behov kan drabbas negativt eftersom dagens 

skolsystem inte är utformat så att det fungerar för dem. Detta är inte rimligt. 

 

Klass S19C, Katedralskolan 

 

 

 

1.5. Ta bort barnbidraget för höginkomsttagare! 

 

Motion 2019:SfU155Mo 

 

Ta bort barnbidraget för höginkomsttagare, satsa pengarna på aktiviteter för 

barn i utsatta områden 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: ____10_________) 

Motivering: Utskottet konstaterar att barnbidraget baseras på barnet och dess 

rätt till bidrag. Utskottet anser att barnbidraget ska vara lika i hela landet och 

inte beroende av var barnet bor. Att satsa på vissa områden leder enligt utksot-

tets mening fel eftersom områdena i sådant fall pekas ut som fattiga. Dessutom 

får det anses oklart vad som menas med utsatta områden. Det framkommer 

inte heller vilka som ska räknas som höginkomsttagare. 

 

Klass Sa18, Klara norra gymnasium 
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1.6. En inkluderande politik - nyckeln till ökad integration 

 

Motion 2019:SfU147Mo 

 

För att bekämpa segregation ska ökade medel gå till projekt som stödjer ung-

domens utveckling så som billigare fritidsaktiviteter och fler utbildade elevas-

sistenter 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: __8___________) 

Motivering: Utskottet anser att förslaget är för vagt utformat. Det framkommer 

t.ex.  inte om det bara ska gälla barn i grundskolan eller  även omfatta annan 

utbildning. Ska det bara vara ett visst antal elevassistenter per skola? Det fram-

kommer inte heller när elevers kunskaper är så bristfälliga att det krävs ele-

vassistenter. Vidare framkommer inte hur förslaget ska finansieras.  

 

Klass sa18, Lars-Erik Larsson-gymnasiet 

 

 

 

1.7. Dags att sänka väntetiden vid blodgivning! 

 

Motion 2019:SfU132Mo 

 

Inför samma regler för homosexuella blodgivare som för heterosexuella 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: _____12________) 

Motivering: Utskottet konstaterar att risken för blodsmitta i dag är liten ef-

tersom hanteringen vid besök för blodgivning är noggrant reglerad och allt 

blod som doneras testas för att upptäcka smitta. Utskottet delar därför motion-

ärernas bedömningen att reglerna om väntetid för blodgivning bör vara den-

samma oavsett sexuell läggning. Om det inte går att korta ner väntetiden för 

de som i dag har en lång väntetid anser utskottet att väntetiden i så fall kan 

förlängas för de som i dag har en kortare väntetid.  

 

Klass ES19, LBS Örebro 

 

 

 

1.8. Minska det sociala utanförskapet bland barn och ungdomar i Sverige! 
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Motion 2019:SfU165Mo 

 

Öka resurserna till barn och ungdomar med att bland annat anställa fler vuxna 

i skolor och förbättra riktlinjer och handlingsplaner. 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: ___10__________) 

Motivering: Utskottet anser att förslaget bör avslås eftersom det är för allmänt 

hållet.  

 

Klass NA18NAT, Västermalm, Sundsvalls gymnasium 

 

 

2. Utskottet beslutar att motion SfU142Mo  
”Behovsförvning av barnbidraget” framförs i 
plenisalen för debatt och beslut. 

3. (Obs Skickas till Linneá Tolf enligt instruktioner i dagordningen.) 

 

Stockholm den 3 februari 2020 

 

 

På socialförsäkringsutskottets vägnar 


